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  زن زا  در ری ا اان
ا ای اان

ارش ا ،انا ری ا در   رۀدر (Justice for Iran = JFI) "انای ا ا"   ی 

 2013ار وۀ زن ّ  در ز   زن، ور را     زن   ،ّ ت

 ،   زدا ان دردر ا  ز  دو    ق  ی کو و  از  رۀدر

  ی  ن در  ،ه اند   وز 1.ن ر  ،ٓام ااز ا  ه اند   وز

 ه دربد  ان  ،ه ه ان زاا  ری ا یانت ز د  ن و  اول

.  ، د  ان درا  ۀّ در دو ّ اران ا  ،  ص ، ده ازا  ّ

" ان   دو ار در  د م و    ،  ش ازذ  ،انای ا ا 

ی دامص در ا 1980 و د ّ در  د  حو  اّول آن  ؛ در رزات" ا از  و

ل   1988اران زا ون  ّت   ، ه، رد وز  ار  و  از اام در ری

د  ن  ، دان های ّ ّ  ی  زدا ه د وز  ه ا 2.وزات

 ،ّ ازدواج  ،  حا  ،دارد ر  آا ا از  ۀ   ء در  ،

. آر ّ  آا ی ار ه، او ا ، ر اب، را ب   دان (زن ان)،  در

ّ نای ز  ر ، ی آن ا ا  از  اما  ،د ندر آن ز اف ا مّ ّ

 ه،  آ را  زان م د. ا ،ّت  و ا   ،ا اام زن را  ّز ،ن را

 وز دۀ  از د  د. ا اما داد د را از د   از آن   ان راد  د  

 اد زدی از دان زا   از اام ا ٓد؛ ت  زان در د  1980 د   اح

.  را  ا  ا    ما  

  داده ا ی، ا  ا را ان  ت    د. وز   از اام  اام

زن  د. ا وا  ی  ا  ادا   ان  ا  ان ارد ت  دا دو از آن

 اّع ده ، و  ا     ،  ا ت ّ ،  رژ در ا  دد د ده

ا. اوء   ا  رر  زان زا را ز دا و ّز آن را در دها    ی  ا ه

   . دررۀ ء اده و آ د ار دادن د ای دو ار دادن  و ن    زن

 د و ا  ل راا  ا ،(ا ا   و   دۀ )  ٓء او ار  

ی از ار آن ا . و ا ّ  ا و ص ّن ق  ا  اّ  ت دد و

اات ا را،  در ا رد  م اق و د رت   ،رت ٔای در آور   از ار آن در آه د.

ی  ن د   دادن زن زا  در د  ً ،1980 ان  ای ار از اام،  د  در

زانی  در ا ر رخ داده و  ا  ی  زن  ا  ا . ا ، ا ازدواج در

 ازدواجی اری ار د و   را   از ا ،ٓ ال ق ا    ،ب

،ری ا یانف در ز عص و در ات ا  و  را در ا  یوز ا  .د

، ۀّ  انز  .دها  نی  ند رد اد را دررو ن ااری از ز . ف زات از

در ر آوردن  زن زا ای ل د ازدواج زس، د  را دل د  از     ش

  ان زز   ی از  ٓا   .ده دا ایدا ٓا از ر  ّ ان زل ز ای

  ه از    ای آزادی  ان  ازدواج   ً ازدواج  ا ای ناز  ر ، 
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اام ام . در ارد ّد، زن ان زا ، ص ّ  اب 3ه د، از ظ روا  ر

. ب د نز ی  ، ق وا  ان، ازز  ا

ّا .د ا انز ازدواج دا  و د و ّ   و  یر ا  در  ان زری از ز

ر " ۀ راان در ز ،ا ن در اا ّ  ٓا ا از  ف ،د ا ازدواج   را اآن ز ّ

دو ّ "د زا ا زم ای   "ر" وا در زان ود ا. از ا رو،  آن   ازدواج در

 ازدواجی اری ب د و  را   از آن،  ال ق ا ،رت از  ّ  دد.

،ّا .دها ر1980 را ا ان در دی ااندر ز  از   دو   ر  ،ل و  در ،ات ا

د ری ای ود وز  در زان ان آورد.  د  ، از  اده از وز   ان

ااری   و زن زا. د د از ت  ت   د  از  زن  ای

ات ا  را  در ها آن  ًاّ   ،    وز د .ا د  ایا

.ها ف رات ان، ازا ری ا یانری در ز  در را

 دوم " و  از زات"  از آن ا   ف ا  ٓ ا از رژ ا ار دا ،ان

  وه  وز   ه، ا زن زاّ  ا   از اذ و آزار  را در ا د دوم

و م ری ا  دها. ا ان  ا ، ا ار   ر  از ت داده ا ی

اّء  ، ال    زن زا    ده اِل ه ا. از ا ٓزّ   ل

دادن زن زا   دی  و ار   ا ٓد.    زدن  اامی  و در  ل

رو  ان و  ن یور ّ ، ل ددا ، و ر د روی راه ر  نادن ز وادار

زان، و  ی اذ و آزار   از آزادی در رد زان و  اء ادۀ آ را  4. ری از زن

دا ،   ی وّ  ،ق زدنّ از ا ا  را  و از ا  درد   ٓا  

زا ا و     ا آ ز ال ود.

س دا  ار داد ا را در  ان زری از ز . ز ا  ود انز دا   ،ّا

 از ،رٔ   ،اندر ز  وز س از .د   وز  ّ را  . ار وز رد دا

 لا ا . ار   رد  ی  نوه، ز .ا  ر ، د ،ناز

در رژ اان  س  ن زن و د را،  در روا اد و  دو  ،ع ، اّ زن زا  ارش

 ، و  ص ،ٓن ا  ی ن رویز ان و ، و ز یقدر ا  د

.د دار و ا یانز  در ارش ا .زد قّ را ٓو ا

انز  و ر از  ،ر ل اندر ز    دهقا ر از روش ارش ،ق ارد  وه

در د 1980 ده دا . داود ر5، ر زان ل ر، و د دان ل زان، در   زن را وادار

 ی .زد  ٓی ا و  م ب  ، ارد  رو  و راه  و ر د روی ز د

 و د ورده ن    ع از ا ً  ااز ز  . ان زری از ز ی در 

در ی  د   ح آن دا . د ، ت   از ا  ز در   در ا آن در

.ه ا  ،د ه و درد ر

 ّ  ا  ری از زن زدا ان د ،اد ی از آ در زن زدا  ردار د  زان دل د

 ّ ان زز   و روا ،   هزدا ل درد ند ر رداری و .ان آوردز  را
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اود. اا ی   اوت     ا در د  ، و رری از  و از ا،

،  . انی ز ل دری اری ن   ا یا س، و ، ،

از   زدن، ز زدن، و وز  در ر زان،  ت روا   در و   زان وارد آورده ا .دری

دن در زان د  از دردک ت ای اد زدی از زن زا  د ا؛ اّ ا روادی ک  از

 ،نز ،ری ا م دوم و د. در دو د  ار ر رد   از  ان  ،ارش از ا

ر  اات ب در را  ت روا ، زان را در ض رزاری ده و زن  ارب و اق

ار داد   .ای  ه، ّ  ،ً داغ    را  رج از  ازدواج،  ان وای

. هدم ر عّا  ّ یدر ر ّ ا  امو ا  م ش  نادن ز ر ای

""  "ه" ، ادا   ودۀ ازدواج رج از  را  ،اا  بر را در  یا  ا

 روا  ب را تاا  ای نز  ر وارده ، ز  د. در ان درک ً ،د ّ

وع، زان را ن و   ا ٓ اذ  را  ی   و ی   د. ا ااری

 ا     درت مّا  از ،ا  ان زز  ر  دن  ای و ر

 و ا .  ای را  و اد م در وا ان ز  او  و  وارد   ل زنّ 

  نا د ده آزاد زدا ً  ز و   د ا  د. ا او  ی را 
اات درو روزی  د و و دان از آن اّ ، ٓ اء اده و   ز و رری ار د.6

ا ن ا  ت  و ه و ر  اان  ن ر؛ ّ   را از  و   ٔای اد

ری زن ان   م ا ٓن وری  و  در   ده،  ا ٓ رژ  دن اً

ای ن و وداران  د  دارد،  ده ا .ی  دررۀ  ز ت و ّ ا اّو م

    ن د    و را  لرات و اّ   وز ان ااای ا زم

 و  ا ی رۀمّ در قّا و.ل دا  ا   را ا و  و ا 

  م دی ا  ای   ا  ال و ی از ارب آن در آه  ا ّر

ا. ا ی   ا ای   وع ا در ای ن و اده و دون   از ان

  و ا ا رت از  م  ،رو از ا . ّ  ر  را  را ها ن دردا

.ت ا ن ا  ی

 و د  یوه   ص ، ت رۀدن در  نا  د دا  یّ ،ّ  در

اد دوه، ا .ار د ن ردر ا ، ی   ی ا س از ون ،ت روا

 ای  ق از  ،ن ای آزادی د ّ  ر ا ٓا  ا ا  ط دها آن  زاز د  اندر ا

ر ّ  ، نق ز  ر  .  ّ دو ا   از ات   و و

     ،ها  ی ّ ،  ن درز لّا  ای نو د 

ا ٓ در  داری زانی اان وا ه و ن روی د، آز د.

در  ا ،ارش ا ای اان، " و  از زات" ز را ای ت زن  ،ّ زنی

ا و دول  اّد ارو ای  از د ای اب ۀ وه  ک در ز  در زانی اان

  ّص    دررۀ اده از وز  دان ه  ان ز و ر  در زانی اان، ا آورد.

 ۀ دی ان ار داد ر   را در دا و رج از اان ام د  ااد ل ای اده از
7.ار د ها  را  ناز  ر ز و ا
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